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1. Dentre as alterações metabólicas que a gravidez impõe sobre a 
mulher, uma delas é a alteração nas concentrações dos fatores de 
coagulação. Assim, os fatores I, II e VII têm sua concentração 
plasmática: 
a) Aumentada; aumento discreto; aumentada.  
b) Aumento discreto; não altera; aumentada. 
c) Aumento discreto; aumento discreto; não altera. 
d) Aumentada; aumento discreto; diminuída. 

 

2. É pouco comum como agente de vulvovaginites em pré-puberes, 
mas comum em púberes estrogeneizadas: 
a) Anaeróbios. 
b) Shiguela. 
c) Candida.  
d) S. pyogenes. 

 

3. Na 2ª semana do desenvolvimento embrionário: 
a) O sinciciotrofoblsatos torna-se funcionante. 
b) O trofoblasto organiza-se em duas camadas bem 

diferenciadas. 
c) Inicia-se a produção placentária de β-HcG. 
d) Ocorre a nidação do ovo ao endométrio. 

 

4. Na 3ª semana do desenvolvimento embrionário: 
a) O sinciciotrofoblsatos torna-se funcionante. 
b) O trofoblasto organiza-se em duas camadas bem 

diferenciadas  
c) Surge o mesenquima embrionário.  
d) Inicia-se a produção placentária de β-HcG. 

 

5. A via fosfatidil – etanolamina é a principal via de síntese da lecitina 
no período: 
a) De 12 até 24 semanas de gestação. 
b) De 22 até 36 semanas de gestação. 
c) De 22 até 24 semanas de gestação. 
d) De 36 até 44 semanas de gestação  

 

6. A partir do começo de qual mês gestacional o desenvolvimento 
placentario pode ser considerado definitivamente completo? 
a) 2º mês. 
b) 3º mês. 
c) 5º mês.  
d) 6º mês. 

 

7. É usada para avaliar maturação pulmonar fetal: 
a) Amniocentese.  
b) Fetoscopia. 
c) USG transvaginal. 
d) Citopatologia do liquido amniótico. 

 

8. Um USG transvaginal realizado em uma gestante de 11 semanas 
deverá mostrar como “novidade” desta fase: 
a) A cabeça fetal.  
b) A presença de saco gestacional. 
c) A vesícula vitelínica. 
d) Presença de bcf. 

 

9. Assinale a alternativa falsa: 
a) O volume sanguíneo total e o débito cardíaco na gestante 

aumentam até 50%. 
b) Durante a agestação ocorre anemia fisiológica. 
c) Durante a gravidez ocorre leucocitose fisiológica. 
d) A pressão sangínea normalmente aumenta durante a 

gravidez e retorna a níveis pré-gravídicos próximo ao termo.  

10. Assinale a alternativa falsa: 
a) A contagem de plaquetas cai 20% durante a gravidez. 
b) A gravidez é um estado de hipercoagulabilidade e está 

associada a risco elevado de doença tromboembólica. 
c) O consumo de oxigênio durante a gravidez aumenta até 40%.  
d) A hidronefrose à direita pode ser fisiológica durante a 

gravidez. 
 

11. Não se associa à gravidez: 
a) Esvaziamento gástrico lento. 
b) Diminuição da motilidade intestinal. 
c) Redução do tono venoso. 
d) Aumento do tono do EEI.  

 

12. O sinal de Halban consiste em: 
a) Hiperpigmentação difusa ou circunscrita, mais nítidas em 

zonas expostas À luz. 
b) Presença de lanugem junto aos limites do couro cabeludo.  
c) Presença de aréola secundária. 
d) Aspecto vinhoso da coloração da genitália externa feminina. 

 

13. O sinal de Hunter consiste em: 
a) Hiperpigmentação difusa ou circunscrita, mais nítidas em 

zonas expostas À luz. 
b) Presença de lanugem junto aos limites do couro cabeludo.  
c) Presença de aréola secundária.  
d) Hiperpigmentação da linha alba. 

 

14. O sinal de Chadwick consiste em: 
a) Hiperpigmentação difusa ou circunscrita, mais nítidas em 

zonas expostas À luz. 
b) Presença de lanugem junto aos limites do couro cabeludo.  
c) Presença de aréola secundária. 
d) Hiperpigmentação da linha alba.  

 

15. Os batimentos cardiofetais (bcf) podem ser percebidos com o uso 
do Pinard em geral por volta da: 
a) 10ª semana. 
b) 20ª semana.  
c) 30ª semana. 
d) 40ª semana. 

 

16. A ausculta mediante sonar-doppler tornou possível a percepção 
dos bcf por volta da: 
a) 10ª semana.  
b) 20ª semana.  
c) 30ª semana. 
d) 40ª semana. 

 

Observe a tabela a seguir: 

 
 
 

Exame complementar Indicação 

I. Citopatologia de 
liquido amniótico. 

a) Avaliação da maturidade 
fetal. 

II. Amniocentese. b) Avaliação da maturidade 
fetal pulmonar. 

III. Amnioscopia. c) Terapêutico.  

IV. Cardiotocografia. d) Diagnóstico de sofrimento 
fetal crônico. 

 e) Contratilidade uterina. 

 f) Frequência cardíaca fetal. 
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Com base na tabela, responda as questões 17, 18 e 19: 
 

17. Assinale a associação correta: 
a) I (a,b,c). 
b) II (b,c).  
c) III (c,d). 
d) IV (a,e,f). 

 

18. Assinale a associação correta: 
a) I (a); II (b).  
b) I (b); II (f). 
c) III (c); IV (d). 
d) III (b); IV (f). 

 

19. O algarismo IV se relaciona à: 
a) d. 
b) d, e, f. 
c) e, f.  
d) c, e, f. 

 

20. Sobre o uso de adoçantes durante a gravidez, assinale a 
alternativa correta: 
a) Durante a gravidez e a amamentação o mais indicado é o 

aspartame. 
b) A sacarina é o adoçante mais bem estudado, não 

representando risco ao feto durante a gestação. 
c) O ciclamato é potencialmente teratogênico segundo a 

maioria dos estudos. 
d) A sucralose, por não ser absorvida, não trás contra-indicações 

o seu uso.  
 

21. Dentre os aminoglicosídeos listados abaixo, é pouco absorvido e, 
portanto, pode ser usado durante a gravidez: 
a) Neomicina.  
b) Estreptomicina. 
c) Gentamicina. 
d) Tobramicina. 

 

22. Os neonatos que, enquanto feto, foram expostos a esta classe de 
medicação, podem desenvolver a síndrome Floopy. A classe em 
questão é: 
a) Anorexígenos.  
b) Opióides. 
c) Ansiolíticos.  
d) Anfenicóis. 

 

23. A síndrome floopy é composta inicialmente por: 
a) Letargia e hipotonia.  
b) Agitação e hipertonia. 
c) Letargia e hipertonia. 
d) Agitação e hipotonia. 

 

24. Seu uso durante a gestação pode determinar o surgimento da 
síndrome cinzenta do recém-nascido: 
a) Anfenicois.  
b) Antiarrítmicos. 
c) Hipnóticos. 
d) Anorexígenos. 

 

25. São potencialmente ototoxicos ao feto: 
a) Aminoglicosídeos.  
b) Antidepressivos. 
c) Antiepiléticos. 
d) Antiarrítimico. 

26. Estão contra-indicados à partir do segundo trimestre, pois há risco 
de anemia, hipotensão, insuficiência renal e até óbito do recém-
nascido: 
a) Amiodarona. 
b) Losartana.  
c) Heparina de baixo peso. 
d) Amitriptilina. 

 

27. Da lista de medicações abaixo, são seguros para uso em qualquer 
trimestre da gestação: 

I. Amiodarona. 
II. Losartana.  

III. Heparina de baixo peso. 
IV. Amitriptilina. 

a) Todos. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Nenhum  

 

28. Sobre o uso de N-butil-escopolamina durante a gravidez, pode-se 
afirmar: 
a) Está contraindicado. 
b) É compatível com a gestação, mas não com amamentação. 
c) Deve ser evitado no primeiro trimestre de gravidez. 
d) É compatível tanto com a gestação quanto com a 

amamentação.  
 

29. Sobre o uso de salicilatos durante a gestação, assinale a 
alternativa falsa: 
a) Não são teratogênicos. 
b) Agem inibindo a COX1, o que não afeta em nada o primeiro 

trimestre gestacional. 
c) No terceiro trimestre, podem ser causa de gravidez 

prolongada. 
d) São usados preferencialmente ao paracetamol.  

 

30. São opções de tratamento para candidíase em pré-puberes; 
exceto: 
a) Fluconazol VO. 
b) Nistatina tópica. 
c) Miconazol. 
d) Fluconazol IM.  

 

31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da 
língua: 
Após o ________ do vendedor, meu tio está ________ em 
vingança. 

 
a) Deslise – obcecado. 
b) Deslize – obsecado. 
c) Deslize – obcecado. 
d) Deslise – obsecado. 

 

32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. As crianças atravessaram o rio à nado. 
II. Às vezes me dá uma vontade de dançar. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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33. Há erro de flexão em: 
a) Havia três escrivães na sala de espera. 
b) No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três 

vilãos. 
c) Os atores dessa peça são dois anões. 
d) Naquele rochedo é possível ver falcãos voando. 

 

34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação: 
a) O Sol nasceu muito cedo ontem. 
b) Aquele homem tem um coração de pedra! 
c) Os braços de três cadeiras vieram quebrados. 
d) As crianças têm aula de música na escola. 

 

35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica 
sintaticamente como: 
A menina machucou-se com o estilete. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado 
incorretamente em: 
a) Nada preocupa-me tanto. 
b) Deus me livre! 
c) Quero-lhe muito bem. 
d) Isto o aborreceu muito. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a) São vinte e dois de abril. 
b) Deve haver várias razões para ela ter essa atitude. 
c) Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos. 
d) Era cinco horas da tarde quando nos encontramos. 

 

38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) Esse creme é inferior ao que uso. 
b) A invasão de propriedade é proibida. 
c) Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros. 
d) Haja visto que ele ganhou o campeonato. 

 

39. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 
a) Você ainda não assistiu a essa peça? 
b) O ministro não atendeu o paciente. 
c) Ele atingiu ao sucesso. 
d) Você torce por que time? 

 

40. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Ele disse durante o discurso: - Muito obrigado mamãe. 

II. Na feira comprei meia melancia e alguns limões. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Sou favorável à sua proposta organizacional. O termo em 
destaque se classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Agente da passiva. 

 
 
 
 

42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo 
divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o 
acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na 
região:  
a) A ocupação do Kuwait pelo Irã. 
b) A saída das tropas russas do Iraque. 
c) A ocupação da Líbia por Israel. 
d) O desenvolvimento do programa nuclear do Irã. 

 

43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para 
incentivar investimentos de empresas norte-americanas no 
território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:  
a) Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de 

comércio com a China.   
b) Aos países da América do Sul questionarem os privilégios 

oferecidos aos Estados Unidos na China. 
c) Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti 

norte-americana. 
d) Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder 

postos de trabalho.  
 

44. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em 
uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas 
ocupadas correspondiam à terça parte do total de poltronas desse 
teatro? 
a) 197. 
b) 186. 
c) 201. 
d) 246. 

 
45. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de 

uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão 
necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo 
que contrataram mais 10 homens? 
a) 8 h/d. 
b) 9 h/d. 
c) 10 h/d. 
d) 6 h/d. 

 

46. Marcando-se, sobre uma reta real, os pontos correspondentes às 

raízes da equação:  
  
  

    , obtém-se um segmento cujo 

comprimento mede, em centímetros: 
a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

 
47. Numa loja de revenda de pássaros 25% são sabiás, 40% são 

pintassilgos, 20% rouxinóis e ainda há 45 colibris. Quantos 
pássaros há para vender nessa loja? 
a) 300. 
b) 250. 
c) 400. 
d) 150. 

 
48. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e 

o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo 
valor líquido? 
a) 9,95%. 
b) 6,25%. 
c) 8,75%. 
d) 7,85%. 
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49. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m³. Qual é a área 
total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são 
proporcionais aos números 2, 3 e 4? 
a) 548 m³. 
b) 180 m³. 
c) 208 m³. 
d) 360 m³. 

 
50. Se o dobro da idade de Isabel é igual ao quadrado de sua idade 

menos 288, quantos anos ela tem? 
a) 21. 
b) 17. 
c) 25. 
d) 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




